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HUYỆN HƯNG NGUYÊN 

Số:         /TB-UBND 

  

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Nguyên, ngày          tháng        năm 2022 

THÔNG BÁO  

Tổ chức tuyển dụng giáo viên tiểu học vào làm việc tại các trường học  

thuộc UBND huyện Hưng Nguyên quản lý 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 416/KH-UBND 11/10/2022 của UBND huyện Hưng 

Nguyên về tuyển dụng giáo viên tiểu học vào làm việc tại các trường thuộc UBND 

huyện quản lý, UBND huyện Hưng Nguyên thông báo tuyển dụng cụ thể như sau: 

I. Vị trí, chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng: 

1. Vị trí, chỉ tiêu: Tuyển dụng 29 giáo viên tiểu học, gồm: 17 giáo viên SP tiểu 

học; 04 giáo viên thể dục; 05 giáo viên tiếng Anh; 03 Giáo viên tin học. 

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận và xét tuyển 

a) Tiếp nhận viên chức: Tiếp nhận những người là viên chức được tuyển dụng 

hợp pháp vào việc làm việc ở các trường công lập của địa phương khác.  

b) Xét tuyển: Sau khi thực hiện tiếp nhận viên chức, UBND huyện tổ chức xét 

tuyển viên chức đối với những vị trí còn lại theo quy định tại Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển  

1. Điều kiện chung: Theo Điều 22, Luật Viên chức,  

2. Điều kiện đối với từng vị trí: 

- Giáo viên tiểu học: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học giáo dục Tiểu học trở lên. 

- Giáo viên thể dục:  Yêu cầu tốt nghiệp Đại học SP thể dục hoặc giáo dục thể 

chất có chứng chỉ NVSP. 

- Giáo viên Tiếng Anh:  Yêu cầu tốt nghiệp Đại học SP Tiếng Anh hoặc đại 

học Tiếng Anh có chứng chỉ NVSP; có chứng chỉ tiếng anh B2 khung năng lực Châu 

Âu. 

- Giáo viên tin học: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học SP Tin. 

3. Đối với tiếp nhận viên chức: Ngoài các điều kiện chung và điều kiện đối với 

từng vị trí, các trường hợp tiếp nhận còn phải đảm bảo điều kiện tuổi đời không quá 

45 tuổi và đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên.   

 

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển  và quy định nộp hồ sơ: 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức). 
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- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu 

cầu của vị trí dự tuyển. 

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) 

Đối với tiếp nhận giáo viên biên chế từ nơi khác đến: 

+ Đơn xin chuyển nơi công tác (có kí xác nhận của đơn vị hiện đang công tác) 

+ Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của UBND cấp huyện hiện đang công tác. 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức: có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan 

+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo quy định vị trí việc làm 

+ Bản sao công chứng, chứng thực quyết định mức lương hiện tại  

+ Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp vị trí hiện tại 

+ Phiếu nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức 03 năm gần nhất (tính đến 

ngày nhận hồ sơ) 

+ Bản sao chứng nhận giáo viên dạy giỏi hoặc chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên 

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

2. Địa điểm nhận hồ sơ: 

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Nội vụ - UBND 

huyện Hưng Nguyên, Khối 5, Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh 

Nghệ An. (Số điện thoại: 0975975343) 

3. Thời gian nhận hồ sơ (30 ngày): Từ ngày 14/10/2022 đến hết ngày 

13/11/2022.  

IV. Nội dung tuyển dụng; thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng 

1. Đối với tiếp nhận viên chức: 

+ Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bản bằng, chứng chỉ theo vị trí 

làm việc và tiêu chuẩn viên chức cần tiếp nhận.  

+ Tổ chức làm bài kiểm tra sát hạch (nếu thấy cần thiết).  

2. Đối với xét tuyển 

a) Vòng 1 

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyến đăng ký tại Phiếu đăng ký dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì được tham gia vòng 2. 

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

+ Hình thức thi Vòng 2: Phỏng vấn 

+ Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp 

người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

3. Thời gian, địa điểm: Dự kiến thời gian phỏng vấn: trong tháng 12/2022, tại 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 
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     4. Phí dự tuyển: Thí sinh nộp lệ phí thi theo quy định tại Thông tư số 

228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức khi 

nạp hồ sơ dự tuyển. Mức thu 500.000 đồng/thí sinh. 

Thông báo này được đăng tải trên Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, cổng 

thông tin điện tử huyện Hưng Nguyên, UBND các xã, thị trấn và niêm yết công khai 

tại trụ sở UBND huyện Hưng Nguyên./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện (c/đ); 

- Đài PTTH tỉnh (để t/b) 

- TT văn hóa thể thao và TT huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (để t/b) 

- Phòng Nội vụ, Giáo dục&Đào tạo; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 Lê Phạm Hùng 
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